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Foi assim que o NasceCME e a Enfermagem de CME do Brasil em parceria com Escola de 

Enfermagem da Universidade Veiga de Almeida comemoraram o dia 10 de abril, alusivo 

ao Dia Internacional da Ciência da Esterilização.

Foram 2941 visualizações, 688 inscrições e tivemos uma audiência, no dia, de 

297 participantes.

A Cerimonialista Raquel Murano abriu 

os trabalhos da Manhã “A Evolução da Ciência 

da Esterilização” proferindo a fala:

“Olá!! Bom dia a todos!!! É um prazer imenso estar aqui com

vocês nessa manhã de sábado, participando do Webinar que tem

como tema: A Evolução da Ciência da Esterilização.

Como nós temos alguns colegas e participantes de fora do Brasil eu também queria dar 

as boas vindas a eles, então: Bienvenidos! Um gusto saludar a todos!! And Welcome eve-

ribody! It is a pleasure having you here!

Também gostaríamos de manifestar nossa solidariedade aos profissionais da saúde que 

estão atuando na linha frente na pandemia do Coronavírus e aos familiares que perde-

ram seus entes queridos.

Todo o nosso agradecimento aos cientistas da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz e 

Instituto Butantan, que tem por essência o trabalho voltado na busca pela saúde e pela 

vida na produção das vacinas contra o Coronavírus.

O Núcleo de Assessoria Capacitação e Especialização em Central de Material e 

Esterilização, NasceCME Group® em parceria com a Escola de Enfermagem da 

Universidade Veiga de Almeida Campus Tijuca - Rio de Janeiro, promovem e realizam 

este evento em celebração ao Dia Internacional da Ciência da Esterilização. Criado por 

World Federation for Hospital Sterilization Sciences.

Raquel Murano

Mestre de
Cerimônia
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Jan Huys disse:

“A esterilização é uma atividade onde se cru-

zam diferentes campos da ciência e da tec-

nologia: microbiologia, medicina, física, 

engenharia elétrica e mecânica e tecnologia 

de processos. Afinal, quem tem a esteriliza-

ção como atividade se depara com a própria 

vida, uma atividade em que a vida e a morte 

se encontram frente a frente para nos prote-

ger. Desta forma, é um ramo com todas as 

dinâmicas e mistérios da vida, da qual nós 

mesmos fazemos parte”.

A ciência vem modificando as práticas em CME, tornando essa unidade um centro de tec-

nologia dura e cenário de atenção multiprofissional.

E o nosso principal objetivo neste evento, é de analisarmos e refletirmos sobre as boas 

práticas de trabalho no cenário da CME, tendo por foco a integração das várias tecnologi-

as que corroboram com a Ciência da Esterilização.

Agradecemos aos nossos                                                      Também agradecemos os

APOIADORES:                                                                             APOIOS INSTITUCIONAIS:

E agradecemos aos nossos PATROCINADORES:

ESTERILIZAÇÃO

MICRO
BIOLOGIA

FÍSICA

ARQUITETURA

ENGENHARIA
E

MECÂNICA

ENGENHARIA
ELÉTRICA

MEDICINA

TECNOLOGIA
DO

PROCESSO
E DA

INFORMAÇÃO
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LEONARDO SUZART

Informamos que as Instituições:

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para 

Saúde GGTPS  ANVISA e Conselho Federal de Enfermagem - Presidente COFEN, foram 

convidadas a participar, mas não deram retorno.

Nosso agradecimento especial a você palestrante que voluntariamente aceitou estar 

conosco nesta manhã.

Apresentação dos palestrantes:

Country Leader da Advanced Sterilization Products (ASP™);

International Executive MBA pela FIA/USP, com imersões na

Univ. de Cambridge/ENG, Vanderbilt/USA e SDA Bocconi/ITA;

Master em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Graduado em Adm. de Empresas pela Univ. do Estado da Bahia.

REGINA BARCELLOS 

Arquiteta especialista em Arq. Sist. Saúde, em Plan.

Estratégico e Gestão em Saúde com aperfeiçoamento

em Biossegurança; Vice-presidente de Relações Institucionais

da ABDEH gestão 201417; Arquitetura de serviços de saúde,

de 1986/2012 no Min. da Saúde e ANVISA, 

de 2012/16 EBSERH-MEC; de 2016/19 Univ. Cat. de Brasília,

como docente no curso de especialização de Arq. de Sistemas de Saúde.
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GIOVANA ABRAHÃO DE ARAÚJO MORIYA

Enfermeira pela Esc. de Enf. de Ribeirão Preto USP; Espec. em

Centro de Diagnósticos - UNIFESP; Mestre e Dra. em Ciências -

Esc. de Enfermagem USP; Presidente da Assoc. Bras. de Enf; de

CC, RPA e CME (SOBECC) Gestões 2017-2019 e 2019-2021;

Atuação na área de Enfermagem Perioperatória nas instituições Beneficência 

Portuguesa, Hosp. Alemão Oswaldo Cruz e Hosp. Israelita Albert Einstein; Atualmente, 

Sup. Enf. do CC do Hosp. Infantil Sabará e docente em cursos de pós-graduação Fac. de 

Ciências da Saúde do Hosp. Israelita Albert Einstein e Centro Univ. São Camilo.

GLAÚCYA LIMA DAÚ

Especialista Clínico e membro do

Comitê de Sustentabilidade 3M do Brasil.

ORNILDA BEZERRA BANDEIRA

Graduação em Enfermagem pela Univ. do

Estado do Pará (UEPA); Especialização em Adm. Hospitalar pela Univ.

de Ribeirão Preto (UNAERP); Especialização em Centro Cirúrgico e

Central de Material e Esterilização pela UEPA; Atualmente, Resp.

Técnica da Central de Material e Esterilização da Fundação

Hosp.de Clínicas Gaspar Vianna.

MARIA VIRGÍNIA GODOY DA SILVA 

Dra. em Enfermagem pela USP SP;

Especialista em Centro Cirúrgico CME; 

Enfermeira;  Professora Dra. Univ. Veiga de

Almeida Campus Tijuca RJ 

no Curso de Enfermagem.
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A seguir passo a palavra para a

enfermeira ANA MIRANDA,

Diretora Executiva do NASCECME e 

moderadora deste evento
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“Bom dia a todos, sejam muito bem vindos. Eu quis traçar esse paralelo entre nascimen-

to e o NasceCME, porque nós do NasceCME também amparamos você, e o ajudamos no 

aflorar do seu conhecimento. Mas é de fundamental importância que você também acre-

dite no seu conhecimento interior. Para mim, conhecimento é reconhecimento, respei-

to, autonomia e tomada de decisão correta. Conhecimento salva vidas“.

O palestrante Leonardo Suzart, pede a palavra para complementar o exposto na fala de 

Ana Miranda: “Esperança: Confiança de que algo bom acontecerá: esperança de se curar. 

Crença de que um desejo se torne realidade: esperança de casar“.

A sessão de debates contou com a participação da representante da

LIGACE, MARIA ELISA DA FONSECA e acadêmica do Curso de

Enfermagem da Universidade Veiga de Almeida, no endereçamento

das perguntas aos palestrantes. Os demais acadêmicos do Curso

de Enfermagem foram fundamentais como apoio operacional.

Nossos agradecimentos à Milena Preissler das Neves, Isabella Barbosa da Silva, 

Mariana Machado Mattos Lima, Raiana Pereira da Silva Barbosa, Thais Marcela dos 

Santos Farias, Isabelle Bloomfield de Sousa.

Foram realizados sorteios de brindes concedidos pelos patrocinadores DeVantcare, 

Sispack Medical. E ainda brindes cedidos pela SOBECC e LIGACE. Tivemos apoio no sor-

teio, da REGIANE XAVIER, Presidente da Soc.Fed.de Instrumentação Cirúrgica SFIC.
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Durante o intervalo entre as palestras foram exibidos vídeos institucionais de nossos 

patrocinadores: ASP, DeVant Care e Lifesaver. Assista os vídeos integra no site 

www. nascecme.com.br

Ao final das atividades da manhã Ana Miranda finalizou o evento agradecendo a parceria 

com a UVA, a presença de todos, palestrantes apoiadores e patrocinadores.

Conheça um pouco do evento, lendo o resumo da abordagem dos palestrantes.

PALESTRA 1: LEONARDO SUZART

O panorama da saúde nas diferentes regiões do país, leitos hospitalares públicos e 

privados e movimento cirúrgico foi exposto pelo palestrante, Leonardo Suzart. Em 

seguida, apresentou a tendência do mercado saúde, que passa a ser pensado como 

negócio; onde o paciente é agora o consumidor; além da geração e interpretação de 

grande volume de dados, “big data”; introdução da robótica e o aumento da realidade 

virtual. Leonardo ressaltou a importância da capacidade preditiva dos profissionais. 

O mercado de dispositivos médicos foi delineado pela movimentação financeira e 

estimativa de crescimento. A projeção de crescimento do mercado de desinfecção e 

esterilização foi anunciada para 2027 até 8,7%.

A análise econômico financeira do mercado de saúde em torno da esterilização, 

negócios e a CME como um todo foi o próximo tópico. Os 3 maiores desafios a serem 

enfrentados, de acordo com Leonardo Suzart, incluem a demanda por CMEs mais 

eficientes e ágeis, a conformação de instrumentos mais complexos e o cumprimento 

das instruções de esterilização dos fabricantes.
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PALESTRA 1: LEONARDO SUZART (continuação)

A CME foi considerada pelo palestrante como unidade estratégica, unidade de negócios 

ao invés de um centro de custos. Ele sugere a reflexão sobre os processos de trabalho 

além da integração e entendimento das áreas de conhecimento/interesse. Os líderes, na 

sua visão, pensam grande, calculam os riscos, ampliam os focos, preocupam-se com a 

performance e empoderamento.
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PALESTRA 2: REGINA BARCELLOS

Regina Barcellos trouxe a história da arquitetura hospitalar ao longo dos anos, incluindo 

as contribuições de Florence Nightingale e de suas obras como o livro Notes on 

Hospitals. Durante a sua exposição foram contemplados a setorização de uma CME, a 

viabilização do fluxo unidirecional, o design e layout das instalações que devem estar 

adaptados às demandas de qualidade das tarefas realizadas.

Sobre projetos de edificação sustentável, estes consideram a condição interna do ar, o 

terreno, materiais, energia e água. Para a palestrante Regina Barcellos, o foco do projeto deve 

ser o atendimento às necessidades do paciente e à segurança dos profissionais de saúde.

Outros componentes arquitetônicos do projeto foram abordados: fluxo, distribuição 

espacial, iluminação, controle da circulação, sistema de ventilação. Uma série de 

controles tiveram destaque: ventilação, odor, ruídos, temperatura e iluminação.

Regina justifica a 

necessidade de 

considerar o tipo de tarefa

realizada e aquilo que ela 

requer: espaço, iluminação, 

mobiliário.

A Ergonomia constitui um 

direcionador, um foco 

durante a exposição.
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PALESTRA 3: GIOVANA ABRAHÃO DE ARAÚJO MORIYA

A Enfermeira Giovana Moriya ao conceituar ciência destacou a constante evolução científica, 

a necessidade de profissionais com pensamento crítico. Ela apresentou paradigmas a 

serem considerados: a esterilização não é a etapa principal do processamento; a sujidade 

nem sempre está aparente; o cuidado indireto não é menos importante.

Em uma das imagens exibidas constava a frase “a cirurgia começa aqui”, num cenário 

de CME, destacando a importância do processamento de produtos para a saúde para a 

viabilização e um procedimento cirúrgico. As habilidades técnicas e interpessoais foram 

pontudas pela palestrante como requisitos exigidos para os profissionais da CME.

O cotidiano de trabalho em uma CME foi discutido, sendo abordados desafios como a 

criação e viabilização do cumprimento dos procedimentos operacionais padrão (POPs); os 

cenários com maior dificuldade como cargas molhadas, material molhado. A palestrante 

leva à reflexão de como planejar melhorias no serviço, sugerindo a análise de causa/raiz.

A educação continuada foi o tema direcionador da palestrante que valorizou a 

necessidade contínua de capacitação de toda a equipe que atua em uma CME e que essa 

capacitação seria requerida para a revisão

dos processos de trabalho.

Suas imagens ilustraram experiências

com estratégias como Games, Quiz,

entre outras.
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PALESTRANTE 4: GLÁUCYA DAÚ

Gláucya Daú iniciou sua exposição com a história da ciência e sustentabilidade. Ela 

definiu a CME como uma unidade de cuidado a todos os pacientes.

Os 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, propostos pela Organização 

Mundial das Nações Unidas (ONU) para 2030 foram apresentados: Sem pobreza , Fome 

zero, Saúde e bem-estar, Educação de qualidade, Igualdade de gênero, Água limpa e 

sanitização; Energia limpa e acessível; Trabalho decente e crescimento econômico; 

Indústria, Inovação e infra-estrutura; Redução de desigualdades, Cidades e 

comunidades sustentáveis; Consumo e produção responsável; Ação climática; Vida 

debaixo d'água, Vida e terra; Paz, justiça e instituições fortes e parceiras para os objetivos.

Em seguida, abordou a interrelação estrutura física, fluxo de trabalho e educação. O uso 

adequado dos recursos naturais, a energia solar, água pluvial, área verde foram 

mencionados a respeito da estrutura física. Sobre a definição dessa estrutura, a 

palestrante sugeriu a composição de uma equipe multidisciplinar assim como para 

tarefas semelhantes como obras ou reformas.

O fluxo de trabalho deve considerar as necessidades da clientela. Gláucya conceituou e 

diferenciou produção empurrada e produção puxada onde a primeira não é orientada 

para a necessidade do cliente e a segunda sim. 

Destacou as Leis da Sustentabilidade incluindo a

responsabilidade corporativa e a geração de

empregos e oportunidades.

A importância da educação também integrou a

exposição da paciente que abordou ainda a 

necessidade de inclusão digital e social.



nascecme.com.br

Núcleo
Assessoria,

Capacitação e
Especialização à Central de

Material e
Esterilização

A

EVOLUÇÃO 

DA CIÊNCIA DA

ESTERILIZAÇÃO

webinar

10 de abril -sábado

8h às 12h

CONFIRA

COMO FOI O EVENTO

PALESTRANTE 5: ORNILDA BEZERRA BANDEIRA

A Enfermeira Ornilda conceituou e discorreu sobre pressupostos tais como: consciência 

estéril, instruções de uso pelos fabricantes, dimensionamento adequado, 

conhecimento e habilidades técnicas específicas; vontade, raciocínio crítico, 

participação, comunicação efetiva e responsabilidade.

A exposição contemplou o processo de aquisição de produtos seja por compra ou 

empréstimo. Em seguida mencionou cada uma das etapas envolvidas no 

processamento dos produtos para a saúde: limpeza, desinfecção, inspeção, 

embalagem, esterilização, transporte, armazenamento, uso e transporte. 

A Enfermeira compartilhou suas vivências profissionais, recomendando e analisando a 

aquisição de produtos em caráter rotineiro e emergencial ajustada às necessidades da 

instituição e da clientela atendida; a opção pela ficha técnica de um produto ao invés do 

catálogo do fabricante.

A Educação dos profissionais da

CME foi pontuada e valorizada

pela palestrante.

O envolvimento institucional

através do serviço de educação

continuada foi destacado também. 

Como exemplo, a Enfermeira Ornilda 

destacou o compartilhamento de

suas experiências como a

viabilização a participação da 

equipe, no horário de trabalho em

lives ou outras modalidades 

de ensino. 
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PALESTRA 6: MARIA VIRGÍNIA GODOY DA SILVA

A palestrante apresentou a história e evolução das descobertas de inúmeros cientistas e 

seus achados no período compreendido entre os anos de 1680 aos dias atuais. Todos 

esses achados, de acordo com a palestrante trouxeram contribuição para as práticas 

efetuadas nos nossos dias na CME.

Virgínia pontuou marcos, que segundo ela, influenciaram no cotidiano das CMEs: a 

qualidade da água, a monitorização dos processos de limpeza e esterilização, 

videocirurgia, cirurgia robótica, a normatização das práticas pelos órgãos reguladores; a 

tecnologia dura envolvendo insumos, equipamentos e a área física. Novos desafios como 

os dispositivos 3D, a conformação complexa dos itens, o custo envolvendo os processos.

A CME foi apresentada como o cenário onde se inicia a oferta de um cuidado seguro em 

um estabelecimento assistencial de saúde. A palestrante elencou uma série de ciências 

que tem que ser consideradas no cenário de uma CME: direito, ergonomia, arquitetura, 

química, física, microbiologia, física, além da filosofia e ética.

A criatividade, a formação de novos

profissionais com esse enfoque de

inclusão de diferentes

áreas do conhecimento foram

destacados pela palestrante.
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